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Zwyciężczyni tegorocznej FORMY, 
Kasia Starosta w towarzystwie Prze-
wodniczącego Rady Janusza Wojtko-
wiaka

XI Edycja FORMY

Tegoroczny X I  Ogólnopolski 
Festiwal Poezji Śpiewanej i Piosenki 
Aktorskiej FORMA, zdecydowanie 
różnił się od wcześniejszych edycji. 
Dwudziestu czterech uczestników 
rywalizowało, nie jak to było do tej 
pory na przestrzeni kilku dni. Sytu-
acja epidemiologiczna spowodowała 
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MAPEI. Mecenasami wydarzenia w 
tym roku byli Pan Michał Pęziak – Bur-
mistrz Barcina, Pan Janusz Wojtko-
wiak Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Barcinie, Pan Zbigniew Jaszczuk – 
Starosta Żniński, w tym roku po raz 
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dołączyło Stowarzyszenie Autorów 
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Czerwony Tulipan, zajmuje się pio-
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aktor, twórca i reżyser koncertów, 
specjalista z zakresu sztuki estra-
dowej, członek rady artystycznej 
Przeglądu Piosenki Aktorskiej we 
Wrocławiu oraz członek Kapituły 
Nagrody im. Aleksandra Bardiniego. 
Piotr Dąbrowski – pianista, akompa-
niator, dyrygent, aranżer. Jest 
dyrygentem zespołów big bando-
wych działających w Pałacu Młodzie-
ży w Bydgoszczy oraz wykładowcą 
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy. Aranżuje i koncertuje 
współpracując także z Filharmonią 
Pomorską im. Ignacego Jana Pade-
rewskiego w Bydgoszczy. Spośród 
wszystkich prezentacji  konkur-

sowych jury postanowiło przyznać:
GRAND PRIX – Katarzynie Staroście z 
Buka, I MIEJSCE – Kai Frankiewicz ze 
Sławy, II MIEJSCE – Kindze Bodzak z 
Zakroczymia, III MIEJSCE – ex aequo 
–  O l d z e  G w i z d a l e  z  B a r c i n a  i 
Marcelinie Bociek z Bydgoszczy, 
W Y R Ó Ż N I E N I E  –  A leksandrze 
Erdman ze Żnina, WYRÓŻNIENIE - 
Marcie Jastrząbek z Wągrowca, 
W Y R Ó Ż N I E N I E  –  S z y m o n o w i 
Piątkowskiemu ze Świecia. Ponadto, 
w wyniku internetowego głosowania 
na Facebook’u, została przyznana 
także nagroda publiczności, która 
powędrowała do Oliwii Szczepaniak z 
Barcina. 

W hołdzie mistrzom. Agnieszka Osiecka - 
pretensje zebrane

Są takie momenty, kiedy obo-
wiązek staje się synonimem przyje-
mności. Mimo, że obecnie doświa-
dczamy niepokoju i niepewności 
czasów w jakich przyszło nam żyć, 
mnie udzielił się ostatniego piątko-
wego wieczora podniosły nastrój, 
który mam nadzieję był także udzia-
łem tych którzy pojawili się na kon-
cercie. Podpieram  w tym momencie 
przekonaniem, że sam koncert wpi-
sał się w naszą tęsknotę, potrzebę i 
gotowość usłyszenia piosenek o 
życiu, miłości i śmierci, ponieważ są 
ponadczasowo piękne, uniwersalne i 
po ludzku nam bliskie. Miło jest mieć 
możliwość mówienia o rzeczach 
ważnych i osobach wyjątkowych, o 
osobach, które mimo swojego mło-
dego wieku, jednego z sensów 
swojego życia upatrują w sztuce 
piosenkarskiej. Nie bez znaczenia jest 
to, że w poszukiwaniu własnego „ja” 
sięgają do takich autorytetów jak 
Agnieszka Osiecka, Wojciech Młynar-
ski, czy Jonasz Kofta starając się w 
tych ponadczasowych testach, 
poprzez własną wrażliwość, zapre-

zentować i zamanifestować w najbar-
dziej efektownej, bo muzyczno - 
literackiej formie swój talent i muz-
ykalność. Pisząc te słowa mam na 
myśli wykonawców  koncertu skupio-
nych wokół Laboratorium Piosenki, 
które z powodzeniem działa przy 
Miejskim Domu Kultury oraz naszych 
gości z Bydgoszczy i Żnina, których 
zaprosiłem to udziału, w  wyją-
tkowym artystycznym przedsięwzię--
ciu. 
Ci młodzi ludzie udowadniają, że 
marzenia spełnia się wyznaczając 
sobie cele na miarę własnych mo-
żliwości, a potem  świadomie je reali-
zuje nie zawsze  podążając  za obec-
nymi, narzucanymi modami i tren-
dami odrzucając powszechny dziś 
jazgot, który dalece odbiega od 
piękna muzyki i mądrości zawartych 
w słowach,  pozostając w opozycji  
do proponowanej szerokim masom 
odbiorców tandety. Nie do podważa-
nia jest ich talent i muzykalność, 
którym w dodatku potrafią się dzielić 
z innymi. Tyle w wielkim skrócie o 
wykonawcach, którym towarzyszył  

zespół wybitnych muzyków, którzy 
bez cienia wątpliwości są autory-
tetami w świecie tonów, dźwięków, a 
w tym konkretnym przypadku , 
kompozycji, aranżacji i  akompania-
mentu. To co nas wszystkich połą-
czyło i doprowadziło na scenę to 
osobowość, wielkość, niepowtarzal-
ność Agnieszki Osieckiej. I podobnie 
jak ona chcieliśmy zbuntować wyo-
braźnię przeciwko nudzie i kłamstwu, 
czuć się kropelką w morzu, śmiało 
aranżować życie, mając przy tym 
świadomość, że nic nie jest przesą-
dzone, że drogi są otwarte i wszystko 
jest możliwe. Agnieszka Osiecka była 
jak lustro w którym odbija się świat ze 
wszystkimi jego barwami i emocjami, 
a cała jej twórczość wychodzi z korz-
eni życia. Na pozór szczęściara,  miała 
urodę talent, sławę. Jeździła po 
świecie, jej piosenki puszczano w 
radio, wiedziała, że jest inna, zbyt 
niezależna, zbyt odważna, nie paso-
wała do obowiązujących kanonów 
kobiety… a jednak…. Bohaterami jej 
wierszy, piosenek są wieczni poszu-
kiwacze miłości, jak ona sama z 
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resztą,  obarczeni uczuciem, zdradą, 
ucieczką i powrotem, radością i roz-
paczą.  
Mam świadomość, że podejmuję 
nieudolną próbę zdefiniowania  poe-
tessy  (jak o niej mówiono). Nie da się 
jednoznacznie określić Osieckiej, 
gdyż ci którzy ją znali podkreślają, że 
dla każdego kogo spotkała miała 
inną twarz. Można by odnieść wraże-
nie, że przed każdym odgrywała inna 
rolę. Być może także przed samą 
sobą. Nie ma wzoru na Agnieszkę, 
powiedziała Magda Czapińska. Może 
na tym właśnie polegała jej tajem-
nica, wielkość poezji w której do dziś 
odnajdują swoje życie tak liczne 
kobiet. Koncert otworzył cykl, mam 

nadzieję corocznych wydarzeń mu-
zycznych opatrzonych tytułem „W 
HOŁDZIE MISTRZOM”.  Nie bez 
powodu rozpoczęliśmy opowieścią o 
„poetce złamanego koloru”, która 
celnie definiowała nasze stany emo-
cjonalne, będąc doskonałą i surową 
obserwatorką bytu istnienia. Nie była 
to opowieść skończona (taką byś nie 
mogła),  bo Agnieszka Osiecka 
zostawiła po sobie ponad dwa tysią-
ce tekstów. Zostawiła też tajemnice, 
za którą razem z państwem chcieliś-
my podążać… i tylko podążać, zawie-
dli się  bowiem Ci, którzy pomyśleli 
(chociażby przez chwilę) , że ją 
odkryją.



2 3

aktor, twórca i reżyser koncertów, 
specjalista z zakresu sztuki estra-
dowej, członek rady artystycznej 
Przeglądu Piosenki Aktorskiej we 
Wrocławiu oraz członek Kapituły 
Nagrody im. Aleksandra Bardiniego. 
Piotr Dąbrowski – pianista, akompa-
niator, dyrygent, aranżer. Jest 
dyrygentem zespołów big bando-
wych działających w Pałacu Młodzie-
ży w Bydgoszczy oraz wykładowcą 
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy. Aranżuje i koncertuje 
współpracując także z Filharmonią 
Pomorską im. Ignacego Jana Pade-
rewskiego w Bydgoszczy. Spośród 
wszystkich prezentacji  konkur-

sowych jury postanowiło przyznać:
GRAND PRIX – Katarzynie Staroście z 
Buka, I MIEJSCE – Kai Frankiewicz ze 
Sławy, II MIEJSCE – Kindze Bodzak z 
Zakroczymia, III MIEJSCE – ex aequo 
–  O l d z e  G w i z d a l e  z  B a r c i n a  i 
Marcelinie Bociek z Bydgoszczy, 
W Y R Ó Ż N I E N I E  –  A leksandrze 
Erdman ze Żnina, WYRÓŻNIENIE - 
Marcie Jastrząbek z Wągrowca, 
W Y R Ó Ż N I E N I E  –  S z y m o n o w i 
Piątkowskiemu ze Świecia. Ponadto, 
w wyniku internetowego głosowania 
na Facebook’u, została przyznana 
także nagroda publiczności, która 
powędrowała do Oliwii Szczepaniak z 
Barcina. 

W hołdzie mistrzom. Agnieszka Osiecka - 
pretensje zebrane

Są takie momenty, kiedy obo-
wiązek staje się synonimem przyje-
mności. Mimo, że obecnie doświa-
dczamy niepokoju i niepewności 
czasów w jakich przyszło nam żyć, 
mnie udzielił się ostatniego piątko-
wego wieczora podniosły nastrój, 
który mam nadzieję był także udzia-
łem tych którzy pojawili się na kon-
cercie. Podpieram  w tym momencie 
przekonaniem, że sam koncert wpi-
sał się w naszą tęsknotę, potrzebę i 
gotowość usłyszenia piosenek o 
życiu, miłości i śmierci, ponieważ są 
ponadczasowo piękne, uniwersalne i 
po ludzku nam bliskie. Miło jest mieć 
możliwość mówienia o rzeczach 
ważnych i osobach wyjątkowych, o 
osobach, które mimo swojego mło-
dego wieku, jednego z sensów 
swojego życia upatrują w sztuce 
piosenkarskiej. Nie bez znaczenia jest 
to, że w poszukiwaniu własnego „ja” 
sięgają do takich autorytetów jak 
Agnieszka Osiecka, Wojciech Młynar-
ski, czy Jonasz Kofta starając się w 
tych ponadczasowych testach, 
poprzez własną wrażliwość, zapre-

zentować i zamanifestować w najbar-
dziej efektownej, bo muzyczno - 
literackiej formie swój talent i muz-
ykalność. Pisząc te słowa mam na 
myśli wykonawców  koncertu skupio-
nych wokół Laboratorium Piosenki, 
które z powodzeniem działa przy 
Miejskim Domu Kultury oraz naszych 
gości z Bydgoszczy i Żnina, których 
zaprosiłem to udziału, w  wyją-
tkowym artystycznym przedsięwzię--
ciu. 
Ci młodzi ludzie udowadniają, że 
marzenia spełnia się wyznaczając 
sobie cele na miarę własnych mo-
żliwości, a potem  świadomie je reali-
zuje nie zawsze  podążając  za obec-
nymi, narzucanymi modami i tren-
dami odrzucając powszechny dziś 
jazgot, który dalece odbiega od 
piękna muzyki i mądrości zawartych 
w słowach,  pozostając w opozycji  
do proponowanej szerokim masom 
odbiorców tandety. Nie do podważa-
nia jest ich talent i muzykalność, 
którym w dodatku potrafią się dzielić 
z innymi. Tyle w wielkim skrócie o 
wykonawcach, którym towarzyszył  

zespół wybitnych muzyków, którzy 
bez cienia wątpliwości są autory-
tetami w świecie tonów, dźwięków, a 
w tym konkretnym przypadku , 
kompozycji, aranżacji i  akompania-
mentu. To co nas wszystkich połą-
czyło i doprowadziło na scenę to 
osobowość, wielkość, niepowtarzal-
ność Agnieszki Osieckiej. I podobnie 
jak ona chcieliśmy zbuntować wyo-
braźnię przeciwko nudzie i kłamstwu, 
czuć się kropelką w morzu, śmiało 
aranżować życie, mając przy tym 
świadomość, że nic nie jest przesą-
dzone, że drogi są otwarte i wszystko 
jest możliwe. Agnieszka Osiecka była 
jak lustro w którym odbija się świat ze 
wszystkimi jego barwami i emocjami, 
a cała jej twórczość wychodzi z korz-
eni życia. Na pozór szczęściara,  miała 
urodę talent, sławę. Jeździła po 
świecie, jej piosenki puszczano w 
radio, wiedziała, że jest inna, zbyt 
niezależna, zbyt odważna, nie paso-
wała do obowiązujących kanonów 
kobiety… a jednak…. Bohaterami jej 
wierszy, piosenek są wieczni poszu-
kiwacze miłości, jak ona sama z 

9 33

Miesięcznik
POGŁOS BARCINA
redaktor odpowiedzialny:
Bartłomiej Uszko 

DODATEK
SAMORZĄDOWY
Jarosław Drozdowski

WYDAWCA
Miejski Dom Kultury
ul.  Artylerzystów 8
88-190 Barcin
tel. 52 353 93 90
www.mdkbarcin.com.pl

ADRES REDAKCJI
ul.Artylerzystów 8
88-190 Barcin
tel. 660 541 452

SKŁAD DTP
Bartłomiej Uszko

resztą,  obarczeni uczuciem, zdradą, 
ucieczką i powrotem, radością i roz-
paczą.  
Mam świadomość, że podejmuję 
nieudolną próbę zdefiniowania  poe-
tessy  (jak o niej mówiono). Nie da się 
jednoznacznie określić Osieckiej, 
gdyż ci którzy ją znali podkreślają, że 
dla każdego kogo spotkała miała 
inną twarz. Można by odnieść wraże-
nie, że przed każdym odgrywała inna 
rolę. Być może także przed samą 
sobą. Nie ma wzoru na Agnieszkę, 
powiedziała Magda Czapińska. Może 
na tym właśnie polegała jej tajem-
nica, wielkość poezji w której do dziś 
odnajdują swoje życie tak liczne 
kobiet. Koncert otworzył cykl, mam 

nadzieję corocznych wydarzeń mu-
zycznych opatrzonych tytułem „W 
HOŁDZIE MISTRZOM”.  Nie bez 
powodu rozpoczęliśmy opowieścią o 
„poetce złamanego koloru”, która 
celnie definiowała nasze stany emo-
cjonalne, będąc doskonałą i surową 
obserwatorką bytu istnienia. Nie była 
to opowieść skończona (taką byś nie 
mogła),  bo Agnieszka Osiecka 
zostawiła po sobie ponad dwa tysią-
ce tekstów. Zostawiła też tajemnice, 
za którą razem z państwem chcieliś-
my podążać… i tylko podążać, zawie-
dli się  bowiem Ci, którzy pomyśleli 
(chociażby przez chwilę) , że ją 
odkryją.



Gmina Barcin jest jedną ze 144 gmin 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 
położoną w jego południowej części na 
obrzeżach Powiatu Żnińskiego. Etno-
graficznie gmina na-leży do Pałuk i leży na 
Szlaku Piastowskim.

Zlokalizowana jest przy trasach ko-
munikacyjnych: Bydgoszcz -Mogilno (nr 
254) oraz Inowrocław-Żnin (nr 251) 
i usytuowana centralnie względem du-
żych ośrodków województwa. Sąsiaduje 
z gminami: Łabiszyn, Złotniki Kujawskie, 
Pakość, Dąbrowa i Żnin.

Barcin, stanowiący siedzibę władz 
samo-rządowych, jest wielofunkcyjnym 
ośrodkiem administracyjno-usługowym 
i mieszkaniowym. Charakterystycznym 
dla miasta zjawiskiem jest rozbicie układu 
przestrzennego na dwie odmienne jed-
nostki - stary i nowy Barcin. Ukształ-
towany w procesie historycznym i mający 
wielowiekowe tradycje stary Barcin 
oddzielony jest łąkami i użytkiem ekolo-
gicznym doliny rzeki Noteci od nowej 
części miasta. 

Teren podzielony jest na 21 miejsco-
wości: Aleksandrowo, Augustowo, Bar-
cin, Barcin Wieś, Dąbrówka Barcińska, 
Gulczewo, Józefinka, Julianowo, Kania, 
Knieja, Krotoszyn, Mamlicz, Młodocin, 
Pturek, Piechcin, Sadłogoszcz, Wolice, 
Wapienno, Zalesie Barcińskie, Złotowo, 
Szeroki Kamień. Gmina podzielona jest 
na 14 sołectw. Trzy największe wsie - 
Piechcin, Mamlicz i Krotoszyn -zamie-
szkuje łącznie 60% ludności wiejskiej. 
Gminę Barcin zamieszkuje około 15.000 
osób. Największym skupiskiem ludności 
jest Barcin, w którym żyje 7.750 osób. 
Drugą istotną miejscowością jest Piech-
cin z 2.950 mieszkańcami. Powierzchnia 
całkowita gminy obejmuje obszar 12.088 
ha, w tym są użytki rolne - 9209 ha (76%), 
lasy, grunty zadrzewione i zakrzewione - 
1163 ha (9,6%), trzy jeziora i rzeka - 371 ha 
(3,1%), grunty zabudowane i zurbanizo-
wane - 1029 ha (8,5%). Trzeci sektor 
tworzy kilkadziesiąt prężnych organizacji 
pozarządowych i grup nieformalnych, 
skupiających ludzi aktywnych. 

Urząd Miejski w Barcinie 
ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin 
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43 
e-mail: sekretariat@barcin.pl, www.barcin.pl 
Burmistrz Barcina: Michał Pęziak 

Zastępca Burmistrza Barcina: Hubert Łukomski

Przewodniczący Rady Miejskiej: Janusz Wojtkowiak

V-ce przewodniczący Rady Miejskiej: Paweł Ratajczak

Przedszkole nr 1 w Barcinie 
ul. 4.Stycznia 9, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 20 15 

Przedszkole nr 2 w Barcinie 
ul. Artylerzystów 3, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 25 54 

Przedszkole nr 3 w Barcinie 
ul. Artylerzystów 1, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 20 93 

Przedszkole w Piechcinie 
ul. 11-go Listopada 7, 88-192 Piechcin
tel. + 48 52 383 72 78

Szkoła Podstawowa nr 1 
im. dr. Stanisława Krzysia w Barcinie 
ul. Plac 1.Maja 8, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 22 69 

Szkoła Podstawowa nr 2 
im. Jana Brzechwy w Barcinie 
ul. Artylerzystów 13, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 25 86 

Szkoła Podstawowa w Mamliczu 
Mamlicz 72, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 61 90 

Zespół Szkół nr 1 w Barcinie
im. Henryka Sienkiewicza w Barcinie 
ul. Polna 1, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 23 92 

Zespół Publicznych Szkół Nr 1 w Piechcinie 
ul. 11-go Listopada 5, 88-192 Piechcin
tel. +48 52 383 72 29 

Zespół Szkół Niepublicznych w Piechcinie 
ul. Radłowska 10, 88 - 192 Piechcin 
tel. +48 52 383 70 86 
e-mail: zsn.piechcin@onet.pl 

Miejski Dom Kultury w Barcinie 
ul. Artylerzystów 8, 88-190 Barcin
tel./fax +48 52 353 93 90

Telewizja Lokalna/ Pogłos Barcina 
ul. Artylerzystów 8, 88 – 190 Barcin 
tel. +48 660 541 452

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin 
im. Jakuba Wojciechowskiego w Barcinie 
ul. LWP 4a, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 21 66 

Barciński Ośrodek Sportu i Rekreacji sp. z o.o. 
ul. Jakuba Wojciechowskiego 1a, 88-190 Barcin
tel. +48 52 352 71 55 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie 
ul. Mogileńska 3, 88-190 Barcin
tel./fax. +48 52 383 34 45

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
ul. Mogileńska 5, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 21 09, 383 22 92 

Ośrodek Zdrowia 
ul. 11 Listopada, 88 – 192 Piechcin
tel. +48 52 383 72 98 

Pogotowie Ratunkowe 
ul. Mogileńska 5, 88 – 190 Barcin
tel. +48 52 383 21 09, 999 

Gminna Straż Pożarna w Barcinie 
ul. Dworcowa 1, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 67 70 

Straż Miejska w Barcinie 
ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin 
pokój nr 11a i 11b 
tel. 52 383-41-16, 668-244-357 - komendant 
tel./Fax (52) 383-41-15 - sekretariat 
tel. (52) 383-41-61 - strażnicy 
tel. 696-631-919 - telefon interwencyjny w godzinach pracy
e-mail: sekretariatsm@barcin.pl  

Komisariat Policji 
ul. Artylerzystów 9, 88 – 190 Barcin 
tel. +48 52 303 33 30 

Dom Pomocy Społecznej 
ul. Polna 30, 88 – 190 Barcin 
tel. +48 52 383 21 40 

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z 
Zaburzeniami Psychicznymi 
ul. Kościelna 15, 88 – 190 Barcin 
tel. +48 52 383 20 79 

Stanica żeglarska NEPTUN w Barcinie 
ul. Wyzwolenia 16, 88-190 Barcin wypożyczalnia tel. 784-
178-170 

Wypożyczania rowerów w Barcinie 
ul. Wyzwolenia 16, 88-190 Barcin 
tel. 784-178-170

Produkcyjno-Usługowe „WODBAR” Sp. z o.o. w Barcinie 
ul. Dworcowa 12, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 64 44 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kujawy” 
ul. Mogileńska 1, 88 – 190 Barcin 
tel. +48 52 383 64 03 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Szubinie - Administracja
 ul. Artylerzystów 17, 88 – 190 Barcin 
tel. +48 52 383 32 67

Biuro Obsługi Klienta w Barcinie 
Urząd Miejski, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin 
tel. +48 52 383 41 00 tel. +48 52 383 41 35 
e-mail: bok@barcin.pl
Biuro Obsługi Klienta w Piechcinie 
ul. 11 Listopada 1c, 88-192 Piechcin 
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Matura na 100% w Piechcinie

W minionym roku szkolnym wszyscy 
absolwenci Technikum Zawodowego w 
Zespole Szkół Niepublicznych w Piechci-
nie, którzy przystąpili do egzaminu 
maturalnego, zdali go pozytywnie. Na 
ręce dyrektor szkoły, Renaty Koszczew-
skiej-Smutek, Kujawsko-Pomorski Kura-
tor Oświaty Marek Gralik przesłał list 
gratulacyjny.
Społeczność szkolna cieszy się, że wspól-
ny wysiłek przynosi takie rezultaty. Są 
one efektem ciężkiej pracy samych 
maturzystów i ich nauczycieli. Jednak nie 
można pominąć wsparcia ze strony 
rodziców, a także starań dyrekcji oraz 
organu prowadzącego szkołę o zapew-
nienie jak najlepszych warunków do 
nauki. Wysoka zdawalność nie tylko 
egzaminów maturalnych, ale również 
egzaminów zawodowych, jest potwier-

dzeniem, że decyzja o utworzeniu Zespo-
łu Szkół Niepublicznych, w miejsce 
likwidowanych placówek publicznych, 
była słuszna i potrzebna. Społeczność 
szkolna jest dumna, że dzięki podejmo-
wanym działaniom i osiąganym suk-
cesom, szkoła staje się marką coraz 
bardziej rozpoznawalną nie tylko w 
powiecie żnińskim, ale również w 
województwie kujawsko-pomorskim.
Na zdjęciu:  Renata Koszczewska-
Smutek, dyrektor Zespołu Szkół Nie-
publicznych w Piechcinie i Przemysław 
Roszek, prezes Pałuckiego Stowa-
rzyszenie „Przyszłość”.

Jarosław Drozdowski



Gmina Barcin jest jedną ze 144 gmin 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 
położoną w jego południowej części na 
obrzeżach Powiatu Żnińskiego. Etno-
graficznie gmina na-leży do Pałuk i leży na 
Szlaku Piastowskim.

Zlokalizowana jest przy trasach ko-
munikacyjnych: Bydgoszcz -Mogilno (nr 
254) oraz Inowrocław-Żnin (nr 251) 
i usytuowana centralnie względem du-
żych ośrodków województwa. Sąsiaduje 
z gminami: Łabiszyn, Złotniki Kujawskie, 
Pakość, Dąbrowa i Żnin.

Barcin, stanowiący siedzibę władz 
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nostki - stary i nowy Barcin. Ukształ-
towany w procesie historycznym i mający 
wielowiekowe tradycje stary Barcin 
oddzielony jest łąkami i użytkiem ekolo-
gicznym doliny rzeki Noteci od nowej 
części miasta. 

Teren podzielony jest na 21 miejsco-
wości: Aleksandrowo, Augustowo, Bar-
cin, Barcin Wieś, Dąbrówka Barcińska, 
Gulczewo, Józefinka, Julianowo, Kania, 
Knieja, Krotoszyn, Mamlicz, Młodocin, 
Pturek, Piechcin, Sadłogoszcz, Wolice, 
Wapienno, Zalesie Barcińskie, Złotowo, 
Szeroki Kamień. Gmina podzielona jest 
na 14 sołectw. Trzy największe wsie - 
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(3,1%), grunty zabudowane i zurbanizo-
wane - 1029 ha (8,5%). Trzeci sektor 
tworzy kilkadziesiąt prężnych organizacji 
pozarządowych i grup nieformalnych, 
skupiających ludzi aktywnych. 

Urząd Miejski w Barcinie 
ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin 
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43 
e-mail: sekretariat@barcin.pl, www.barcin.pl 
Burmistrz Barcina: Michał Pęziak 

Zastępca Burmistrza Barcina: Hubert Łukomski

Przewodniczący Rady Miejskiej: Janusz Wojtkowiak

V-ce przewodniczący Rady Miejskiej: Paweł Ratajczak

Przedszkole nr 1 w Barcinie 
ul. 4.Stycznia 9, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 20 15 

Przedszkole nr 2 w Barcinie 
ul. Artylerzystów 3, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 25 54 

Przedszkole nr 3 w Barcinie 
ul. Artylerzystów 1, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 20 93 

Przedszkole w Piechcinie 
ul. 11-go Listopada 7, 88-192 Piechcin
tel. + 48 52 383 72 78

Szkoła Podstawowa nr 1 
im. dr. Stanisława Krzysia w Barcinie 
ul. Plac 1.Maja 8, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 22 69 

Szkoła Podstawowa nr 2 
im. Jana Brzechwy w Barcinie 
ul. Artylerzystów 13, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 25 86 

Szkoła Podstawowa w Mamliczu 
Mamlicz 72, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 61 90 

Zespół Szkół nr 1 w Barcinie
im. Henryka Sienkiewicza w Barcinie 
ul. Polna 1, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 23 92 

Zespół Publicznych Szkół Nr 1 w Piechcinie 
ul. 11-go Listopada 5, 88-192 Piechcin
tel. +48 52 383 72 29 

Zespół Szkół Niepublicznych w Piechcinie 
ul. Radłowska 10, 88 - 192 Piechcin 
tel. +48 52 383 70 86 
e-mail: zsn.piechcin@onet.pl 

Miejski Dom Kultury w Barcinie 
ul. Artylerzystów 8, 88-190 Barcin
tel./fax +48 52 353 93 90

Telewizja Lokalna/ Pogłos Barcina 
ul. Artylerzystów 8, 88 – 190 Barcin 
tel. +48 660 541 452

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin 
im. Jakuba Wojciechowskiego w Barcinie 
ul. LWP 4a, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 21 66 

Barciński Ośrodek Sportu i Rekreacji sp. z o.o. 
ul. Jakuba Wojciechowskiego 1a, 88-190 Barcin
tel. +48 52 352 71 55 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie 
ul. Mogileńska 3, 88-190 Barcin
tel./fax. +48 52 383 34 45

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
ul. Mogileńska 5, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 21 09, 383 22 92 

Ośrodek Zdrowia 
ul. 11 Listopada, 88 – 192 Piechcin
tel. +48 52 383 72 98 

Pogotowie Ratunkowe 
ul. Mogileńska 5, 88 – 190 Barcin
tel. +48 52 383 21 09, 999 

Gminna Straż Pożarna w Barcinie 
ul. Dworcowa 1, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 67 70 

Straż Miejska w Barcinie 
ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin 
pokój nr 11a i 11b 
tel. 52 383-41-16, 668-244-357 - komendant 
tel./Fax (52) 383-41-15 - sekretariat 
tel. (52) 383-41-61 - strażnicy 
tel. 696-631-919 - telefon interwencyjny w godzinach pracy
e-mail: sekretariatsm@barcin.pl  

Komisariat Policji 
ul. Artylerzystów 9, 88 – 190 Barcin 
tel. +48 52 303 33 30 

Dom Pomocy Społecznej 
ul. Polna 30, 88 – 190 Barcin 
tel. +48 52 383 21 40 

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z 
Zaburzeniami Psychicznymi 
ul. Kościelna 15, 88 – 190 Barcin 
tel. +48 52 383 20 79 

Stanica żeglarska NEPTUN w Barcinie 
ul. Wyzwolenia 16, 88-190 Barcin wypożyczalnia tel. 784-
178-170 

Wypożyczania rowerów w Barcinie 
ul. Wyzwolenia 16, 88-190 Barcin 
tel. 784-178-170

Produkcyjno-Usługowe „WODBAR” Sp. z o.o. w Barcinie 
ul. Dworcowa 12, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 64 44 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kujawy” 
ul. Mogileńska 1, 88 – 190 Barcin 
tel. +48 52 383 64 03 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Szubinie - Administracja
 ul. Artylerzystów 17, 88 – 190 Barcin 
tel. +48 52 383 32 67

Biuro Obsługi Klienta w Barcinie 
Urząd Miejski, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin 
tel. +48 52 383 41 00 tel. +48 52 383 41 35 
e-mail: bok@barcin.pl
Biuro Obsługi Klienta w Piechcinie 
ul. 11 Listopada 1c, 88-192 Piechcin 
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Ludzie Lafarge w żłobku Pszczółka

2

Dokończenie na str. 3

LafargeHolcim prowadzi działalność 

społeczną nastawioną na wspieranie 

społeczności lokalnych w sąsiedztwie 

zakładów LH. Inicjatywy społeczne firmy 

muszą spełniać kryterium strategicznej 

inwestycji społecznej oraz dotyczyć 

przynajmniej jednego z 5 obszarów: 

edukacji, infrastruktury, środowiska, 

zdrowia i zatrudnienia.

W ramach programu wolontariatu 

pracowniczego „Ludzie Lafarge” przy 

Żłobku „Pszczółka” w Barcinie zasa-

dzono krzewy i przygotowano karmniki 

dla ptaków. Grant na zakup sadzonek i 

materiałów sfinansowała Fundacja 

Lafarge WSPÓLNIE, która powstała, aby 

wspierać społeczności z najbliższego 

sąsiedztwa zakładów Lafarge w Polsce. 

Misją fundacji jest rozwijanie potencjału 

społecznego poprzez inspirowanie 

mieszkańców do podejmowania ini-

cjatyw, które pomagają tworzyć lepsze 

warunki życiowe. 

Jarosław Drozdowski

43

Eko-kuchnia

W 2020 roku Stowarzyszenie „Otwarte 
Umysły” realizuje zadanie publiczne 
„Eko-kuchnia”, współfinansowane przez 
Gminę Barcin, skierowane do uczniów o 
specjalnych potrzebach edukacyjnych 
wspieranych przez rodziców, opiekunów 
i wolontariuszy. Nauczycielki nauczania 
specjalnego Monika Łukomska, Magda-
lena Kucharska i Karolina Moritz prowa-
dzą warsztaty terapii kuchennej, podczas 
których najważniejsze są praktyczne 
działania i umiejętności potrzebne, 
zwłaszcza osobom niepełnosprawnym, 
w codziennym życiu. Zajęcia realizowane 
od września do grudnia są cyklem 
spotkań, w trakcie których uczestnicy 
rozwijają swoją samodzielność przez 
uczestnictwo w przygotowywaniu po-
traw oraz uczą się prawidłowej segre-
gacji odpadów. 
W ramach „Eko-kuchni” realizatorki 
pobudzają aktywność własną i zwiększa-
ją samodzielność życiową uczestników, 
poszerzają ich wiedzę i umiejętności 
dotyczące odżywiania zgodnego z dba-
niem o środowisko, kształtują umie-
jętności segregowania odpadów powsta-
jących przy gotowaniu posiłków i 
sprzątaniu kuchni, zmniejszają nadwrażli-
wość na bodźce poprzez stymulację 
zmysłów, zwiększają poziom wiedzy o 
osobach niepełnosprawnych, tolerancji i 
akceptacji drugiego człowieka, popra-
wiają jakość i ilość kontaktów uczniów 

niepełnosprawnych z pełnosprawnymi 
rówieśnikami. 
Koszt zadania „Eko-kuchnia” w wyso-
kości 2270 zł, w tym 1600 zł dotacji, 
obejmuje zakup produktów spożyw-
czych, pojemników i worków do segre-
gacji, naczyń jednorazowych biodegra-
dowalnych, ceraty ochronnej na stoły, 
ręczników i serwetek jednorazowych 
oraz materiałów plastycznych, nagród i 
upominków dla uczestników spotkań i 
warsztatu plastyczno-kulinarnego. Dzię-
ki wsparciu Gminy Barcin wzbogacono 
wyposażenie sali zajęć praktycznych, w 
której SOU organizuje spotkania, war-
0sztaty i szkolenia propagujące idee 
wolontariatu.
W październiku w „Kolorowym Zakątku” 
Zespołu Szkół w Barcinie odbyło się 
podsumowanie jesiennych warsztatów 
„Dary natury”. Z powodu pandemii 
zajęcia przeprowadzono w systemie 
hybrydowym, a 25 uczestników pra-
cowało w swoich szkołach w Barcinie, 
Piechcinie i Mamliczu. Efektem warszta-
tów jest galeria jesiennych prac plas-
tycznych i upieczenie przepysznych 
jabłek pod kruszonką.

Jarosław Drozdowski

Dzień Pracownika 

Socjalnego

21 listopada obchodzony jest Dzień Pra-
cownika Socjalnego, który jest świętem 
pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu 
Samopomocy,  Dz iennego Domu Pobytu 
„Zacisze” i Domu Pomocy Społecznej w Barcinie. 
Lokalne władze samorządowe Gminy Barcin 
złożyły dyrektorom, kierownikowi i pracownikom 
MGOPS Barcin, ŚDS Barcin, DDP „Zacisze” Barcin 
i DPS Barcin życzenia dobrego zdrowia, pogody 
ducha i wzajemnej życzliwości, które pozwolą 
przetrwać najpoważniejszy kryzys epidemiczny 
początku XXI wieku oraz wynikające z niego 
zakazy i ograniczenia w codziennym życiu, 
społecznej aktywności i pracy zawodowej. Dzień 
Pracownika Socjalnego jest okazją do podzię-
kowań za sprawną realizację mnogości zadań z 
zakresu pomocy społecznej oraz innych wyzwań 
stawianych przepisami prawa przed placówkami 
w zakresie wsparcia człowieka ubogiego, 
bezradnego, starszego, chorego, niepełno-
sprawnego, doświadczonego przez los czy 
przemoc domową.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Barcinie jest budżetową jednostką organizacyjną 
gminy, której cele obejmują 1) zapewnienie 
mieszkańcom gminy Barcin wszechstronnej 
pomocy socjalnej, która umożliwi osobom i 
rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji 
życiowych, których nie są w stanie pokonać, 
wykorzystując własne możliwości i uprawnienia; 
2)  doprowadzanie do możl iwie pełnego 
usamodzielniania osób i rodzin oraz integracji ze 
środowiskiem; 3) przeciwdziałanie społecznej 
bierności i bezradności oraz marginalizacji i 
alienacji osób i rodzin z powodu ich niesa-
modzielności i trudnej sytuacji życiowej.
Dom Pomocy Społecznej w Barcinie jest 
jednostką organizacyjną Powiatu Żnińskiego. 
DPS jest domem stałego pobytu, przeznaczonym 
dla 70 przewlekle i  psychicznie chorych 
mężczyzn. Zadaniem domu jest zapewnienie jego 
mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspo-
kojenie ich niezbędnych potrzeb bytowych i 
społecznych.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Barcinie jest 
dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi, przewlekle psy-
chicznie chorymi i upośledzonymi umysłowo, 
którego działalność jest ukierunkowana na 
pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji 
życiowych i rozwiązywanie codziennych pro-
blemów osób w nim przebywających oraz 
integrację uczestników ze społecznością lokalną 
poprzez ich społeczną aktywizację.
Dzienny Dom Pobytu „Zacisze” w Barcinie jest 
środkiem wsparcia dziennego dla 25 mieszkań-
ców gminy Barcin, którzy ukończyli 60 rok życia, 
niesamodzielnych i mających trudności w 
zaspokojeniu potrzeb życiowych. Celem dzia-
łalności DDP „Zacisze” jest aktywizacja spo-
łeczna, fizyczna oraz zapobieganie izolacji i 
wykluczeniu społecznemu osób starszych z 
terenu gminy Barcin.

Jarosław Drozdowski
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społeczności lokalnych w sąsiedztwie 

zakładów LH. Inicjatywy społeczne firmy 

muszą spełniać kryterium strategicznej 

inwestycji społecznej oraz dotyczyć 

przynajmniej jednego z 5 obszarów: 

edukacji, infrastruktury, środowiska, 

zdrowia i zatrudnienia.

W ramach programu wolontariatu 

pracowniczego „Ludzie Lafarge” przy 

Żłobku „Pszczółka” w Barcinie zasa-

dzono krzewy i przygotowano karmniki 

dla ptaków. Grant na zakup sadzonek i 

materiałów sfinansowała Fundacja 

Lafarge WSPÓLNIE, która powstała, aby 

wspierać społeczności z najbliższego 

sąsiedztwa zakładów Lafarge w Polsce. 

Misją fundacji jest rozwijanie potencjału 

społecznego poprzez inspirowanie 

mieszkańców do podejmowania ini-

cjatyw, które pomagają tworzyć lepsze 

warunki życiowe. 

Jarosław Drozdowski
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Eko-kuchnia

W 2020 roku Stowarzyszenie „Otwarte 
Umysły” realizuje zadanie publiczne 
„Eko-kuchnia”, współfinansowane przez 
Gminę Barcin, skierowane do uczniów o 
specjalnych potrzebach edukacyjnych 
wspieranych przez rodziców, opiekunów 
i wolontariuszy. Nauczycielki nauczania 
specjalnego Monika Łukomska, Magda-
lena Kucharska i Karolina Moritz prowa-
dzą warsztaty terapii kuchennej, podczas 
których najważniejsze są praktyczne 
działania i umiejętności potrzebne, 
zwłaszcza osobom niepełnosprawnym, 
w codziennym życiu. Zajęcia realizowane 
od września do grudnia są cyklem 
spotkań, w trakcie których uczestnicy 
rozwijają swoją samodzielność przez 
uczestnictwo w przygotowywaniu po-
traw oraz uczą się prawidłowej segre-
gacji odpadów. 
W ramach „Eko-kuchni” realizatorki 
pobudzają aktywność własną i zwiększa-
ją samodzielność życiową uczestników, 
poszerzają ich wiedzę i umiejętności 
dotyczące odżywiania zgodnego z dba-
niem o środowisko, kształtują umie-
jętności segregowania odpadów powsta-
jących przy gotowaniu posiłków i 
sprzątaniu kuchni, zmniejszają nadwrażli-
wość na bodźce poprzez stymulację 
zmysłów, zwiększają poziom wiedzy o 
osobach niepełnosprawnych, tolerancji i 
akceptacji drugiego człowieka, popra-
wiają jakość i ilość kontaktów uczniów 

niepełnosprawnych z pełnosprawnymi 
rówieśnikami. 
Koszt zadania „Eko-kuchnia” w wyso-
kości 2270 zł, w tym 1600 zł dotacji, 
obejmuje zakup produktów spożyw-
czych, pojemników i worków do segre-
gacji, naczyń jednorazowych biodegra-
dowalnych, ceraty ochronnej na stoły, 
ręczników i serwetek jednorazowych 
oraz materiałów plastycznych, nagród i 
upominków dla uczestników spotkań i 
warsztatu plastyczno-kulinarnego. Dzię-
ki wsparciu Gminy Barcin wzbogacono 
wyposażenie sali zajęć praktycznych, w 
której SOU organizuje spotkania, war-
0sztaty i szkolenia propagujące idee 
wolontariatu.
W październiku w „Kolorowym Zakątku” 
Zespołu Szkół w Barcinie odbyło się 
podsumowanie jesiennych warsztatów 
„Dary natury”. Z powodu pandemii 
zajęcia przeprowadzono w systemie 
hybrydowym, a 25 uczestników pra-
cowało w swoich szkołach w Barcinie, 
Piechcinie i Mamliczu. Efektem warszta-
tów jest galeria jesiennych prac plas-
tycznych i upieczenie przepysznych 
jabłek pod kruszonką.

Jarosław Drozdowski

Dzień Pracownika 

Socjalnego

21 listopada obchodzony jest Dzień Pra-
cownika Socjalnego, który jest świętem 
pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu 
Samopomocy,  Dz iennego Domu Pobytu 
„Zacisze” i Domu Pomocy Społecznej w Barcinie. 
Lokalne władze samorządowe Gminy Barcin 
złożyły dyrektorom, kierownikowi i pracownikom 
MGOPS Barcin, ŚDS Barcin, DDP „Zacisze” Barcin 
i DPS Barcin życzenia dobrego zdrowia, pogody 
ducha i wzajemnej życzliwości, które pozwolą 
przetrwać najpoważniejszy kryzys epidemiczny 
początku XXI wieku oraz wynikające z niego 
zakazy i ograniczenia w codziennym życiu, 
społecznej aktywności i pracy zawodowej. Dzień 
Pracownika Socjalnego jest okazją do podzię-
kowań za sprawną realizację mnogości zadań z 
zakresu pomocy społecznej oraz innych wyzwań 
stawianych przepisami prawa przed placówkami 
w zakresie wsparcia człowieka ubogiego, 
bezradnego, starszego, chorego, niepełno-
sprawnego, doświadczonego przez los czy 
przemoc domową.
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gminy, której cele obejmują 1) zapewnienie 
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wykorzystując własne możliwości i uprawnienia; 
2)  doprowadzanie do możl iwie pełnego 
usamodzielniania osób i rodzin oraz integracji ze 
środowiskiem; 3) przeciwdziałanie społecznej 
bierności i bezradności oraz marginalizacji i 
alienacji osób i rodzin z powodu ich niesa-
modzielności i trudnej sytuacji życiowej.
Dom Pomocy Społecznej w Barcinie jest 
jednostką organizacyjną Powiatu Żnińskiego. 
DPS jest domem stałego pobytu, przeznaczonym 
dla 70 przewlekle i  psychicznie chorych 
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zaspokojeniu potrzeb życiowych. Celem dzia-
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łeczna, fizyczna oraz zapobieganie izolacji i 
wykluczeniu społecznemu osób starszych z 
terenu gminy Barcin.

Jarosław Drozdowski
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Stalowy Anioł w Piechcinie

W 2020 roku Zarząd Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego przyznał 
jedenaście indywidualnych i cztery 
zbiorowe nagrody oraz wyróżnienie 
dla osób wyróżniających się w 
działalności pomocy społecznej 
„Stalowy Anioł”. Jedną z laureatek 
jest pani Renata Koszczewska-Smu-
tek, dyrektor Zespołu Szkół Niepu-
blicznych w Piechcinie, nauczyciel, 
społecznik, założyciel i opiekun Klubu 
Wolontariatu Razem. Po przyznaniu 
prestiżowej nagrody pani Renata 
Koszczewska-Smutek podsumowała 
swoją społeczną aktywność. Ta 
historia rozpoczyna się we wrześniu 
2003 roku. Jako młoda belferka, 
świeżo zatrudniona w ówczesnym 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Piechcinie, otrzymałam od dyrektora 
zadanie zaopiekowania się samo-
rządem uczniowskim. Szybko nawią-
załam bardzo dobry kontakt z mło-
dzieżą, który zaowocował powoła-
niem do życia szkolnego Klubu 
Wolontariatu „Razem”. W tym sa-
mym czasie poznałam Danusię 
Prusinowską, która opowiedziała mi 
o swojej pracy z dziećmi, co zainspiro-
wało mnie do zorganizowania dla 

nich pierwszej piechcińskiej wigilii w 
Świetlicy Wiejskiej. Dziś lista insty-
tucji, z którymi współpracujemy jest 
już o wiele dłuższa. Wspieramy 
podopiecznych Świetlicy Wiejskiej w 
Sadłogoszczy, domu dziecka w Jaksi-
cach, Specjalistycznego Ośrodka 
Wsparcia dla Ofiar Przemocy w 
Jaksicach, Towarzystwa Pomocy im. 
św. Brata Alberta w Inowrocławiu, 
Schroniska dla Bezdomnych Zwie-
rząt w Inowrocławiu, Środowi-
skowego Domu Samopomocy w 
Barcinie, Klubu Pracowni Art Kujawy 
w Piechcinie, Klubu Seniora Białe 
Zagłębie w Piechcinie, kilku rodzi-
nnych domów dziecka na terenie 
gminy Barcin oraz Stowarzyszenia 
Dzieciom i Młodzieży „Wędka” im. 
każdego Człowieka w Toruniu. W 
swoich działaniach nie zapominamy 
również o indywidualnych osobach, 
które zwracają się do nas z prośbą o 
pomoc, a także tych, do których 
docieramy sami. Pomagaliśmy i 
pomagamy pogorzelcom, młodym 
matkom, seniorom, bezrobotnym i 
ubogim. Jednak przede wszystkim 
jesteśmy ukierunkowani na szerze-
nie idei wolontariatu wśród dzieci i 

młodzieży. Uczymy wrażliwości na 
potrzeby drugiego człowieka i 
umiejętności dzielenia się tym, co 
posiadamy. Uświadamiamy im, że 
każdy z nas może kiedyś sam znaleźć 
się w potrzebie i wtedy dobro, 
okazane dziś innym, powróci do nas. 
Niezmiernie cieszy mnie widok moich 
dawnych uczennic i uczniów, którzy 
teraz są już dorośli, mają własne 
dzieci i rodziny, i wraz z nimi nadal 
chętnie włączają się do pomocy. 
Cieszy mnie również widok osób, 
którym kiedyś pomogliśmy wyjść z 
ich trudnej, często wręcz bezna-
dziejnej sytuacji, a które teraz wra-
cają, by odwdzięczyć się w ten sam 
s p o s ó b  -  p o m a g a j ą c  i n n y m 
potrzebującym. Cieszy mnie widok 
młodych mam, dla których przygoto-
waliśmy wyprawki dla ich dzieci, gdy 
te wyprawki, w stanie niemal nie-
pogorszonym, oddają nam, by za 
chwilę mogły służyć innym niemo-
wlakom. Działamy bezinteresownie, 

nie licząc czasu ofiarowanego innym. 
Organizujemy zbiórki żywności, 
ubrań, mebli i wyposażenia, zaba-
wek, książek, artykułów dla niemo-

wląt - jednym słowem wszystkiego, 

45

co ofiarodawcom jest już niepo-
trzebne, a wciąż może się przydać 
potrzebującym.  Od trzech lat 
organizujemy również Wielkie 
Pieczenie Pierników. W pierwszą 
sobotę grudnia zapraszamy wszys-
tkich chętnych, którzy przybywają 
całymi rodzinami, nieraz z bardzo 
daleka, by przy dźwiękach kolęd i 
świątecznych piosenek wspólnie 
wykrawać, piec i ozdabiać pierniczki. 
Dochód z ich sprzedaży pozwala nam 
na przygotowanie paczek świą-
tecznych dla dzieci z zaprzyja-
źnionych instytucji, które wręczamy 
im podczas spotkań wigilijnych. 
„Stalowego Anioła” traktuję jako 
nagrodę za całokształt mojej 17-
letniej pracy w wolontariacie. Cieszę 

się, że została zauważona i doce-
niona. Jednak osiągnięcie tego sukce-
su nie byłoby możliwe bez zaanga-
żowania kilkuset osób, które przez te 
lata działały w Klubie „Razem” lub 
udzielały mu wsparcia i pomocy. Są 
wśród nich obecni uczniowie Zespołu 
Szkół Niepublicznych w Piechcinie i 
byli wychowankowie, ich rodziny, 
rodzice i dziadkowie, przyjaciele i 
znajomi, właściciele firm i liczni 
sympatycy, którzy są otwarci na 
niesienie pomocy drugiemu człowie-
kowi. Nasze akcje charytatywne 
zataczają coraz szersze kręgi, rów-
nież dzięki portalom społecznoś-
ciowym. Informacja o zbiórkach, 
udostępniana znajomym znajomych 
naszych znajomych, rozchodzi się 

błyskawicznie, co pokazuje, jak wielu 
ludzi chce pomagać. Dzieło zapoczą-
tkowane jako mała lokalna inicja-
tywa, dziś angażuje ludzi o otwartych 
sercach już nie tylko z Piechcina, gmi-
ny Barcin czy powiatu żnińskiego, ale 
również z gmin i powiatów ościen-
nych, z Bydgoszczy, Torunia i ich 
okolic, a także z dalekich Kaszub, 
gdzie nasi Przyjaciele prowadzą 
niekończącą się zbiórkę darów dla 
naszych podopiecznych. Ta statu-
etka jest dla nas wszystkich, bo to 
dzięki Wam i temu, że byliście i jesteś-
cie obok, zawsze chętni do działania, 
mogliśmy zrealizować nasze proje-
kty społeczne i dobroczynne na rzecz 
osób potrzebujących. Dziękuję!

FRILowskie inwestycje w gminie

W listopadzie 2020 roku Gmina 
Barcin prowadziła drogowe roboty 
budowlane w Pturku i Krotoszynie 
sfinansowane z Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych (RFIL) na 
realizację zadań inwestycyjnych 
przez jednostki samorządu terytorial-
nego. Bezzwrotną rządową dotację 
w wysokości 584.013,00 zł pochodzą-
cą ze środków Funduszu Przeciw-
działania COVID-19 dla gmin i powia-
tów, przeznaczono na przebudowę 
drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska – 
Inowrocław od km 46+905 do km 
47+407 polegającą na budowie cho-
dnika i przebudowie istniejącego 
zjazdu indywidualnego i realizowaną 

w całości w granicach istniejącego 
pasa drogowego na działce nr 46 w 
Pturku oraz przebudowę części drogi 
wewnętrznej usytuowanej na działce 
nr 79/85 w Krotoszynie, która łączy 
drogę gminną nr 130317C z drogą przy 
świetlicy wiejskiej. Koszt budowy 
chodnika w Pturku wynosi 215.181,91 
zł, a przebudowy drogi w Krotoszynie 
– 187.396,11 zł 

Jarosław Drozdowski

Zdjęcia na str. 3Zdjęcia na str. 3
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naszych znajomych, rozchodzi się 

błyskawicznie, co pokazuje, jak wielu 
ludzi chce pomagać. Dzieło zapoczą-
tkowane jako mała lokalna inicja-
tywa, dziś angażuje ludzi o otwartych 
sercach już nie tylko z Piechcina, gmi-
ny Barcin czy powiatu żnińskiego, ale 
również z gmin i powiatów ościen-
nych, z Bydgoszczy, Torunia i ich 
okolic, a także z dalekich Kaszub, 
gdzie nasi Przyjaciele prowadzą 
niekończącą się zbiórkę darów dla 
naszych podopiecznych. Ta statu-
etka jest dla nas wszystkich, bo to 
dzięki Wam i temu, że byliście i jesteś-
cie obok, zawsze chętni do działania, 
mogliśmy zrealizować nasze proje-
kty społeczne i dobroczynne na rzecz 
osób potrzebujących. Dziękuję!

FRILowskie inwestycje w gminie

W listopadzie 2020 roku Gmina 
Barcin prowadziła drogowe roboty 
budowlane w Pturku i Krotoszynie 
sfinansowane z Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych (RFIL) na 
realizację zadań inwestycyjnych 
przez jednostki samorządu terytorial-
nego. Bezzwrotną rządową dotację 
w wysokości 584.013,00 zł pochodzą-
cą ze środków Funduszu Przeciw-
działania COVID-19 dla gmin i powia-
tów, przeznaczono na przebudowę 
drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska – 
Inowrocław od km 46+905 do km 
47+407 polegającą na budowie cho-
dnika i przebudowie istniejącego 
zjazdu indywidualnego i realizowaną 

w całości w granicach istniejącego 
pasa drogowego na działce nr 46 w 
Pturku oraz przebudowę części drogi 
wewnętrznej usytuowanej na działce 
nr 79/85 w Krotoszynie, która łączy 
drogę gminną nr 130317C z drogą przy 
świetlicy wiejskiej. Koszt budowy 
chodnika w Pturku wynosi 215.181,91 
zł, a przebudowy drogi w Krotoszynie 
– 187.396,11 zł 

Jarosław Drozdowski
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Mistrzostwa w przełajach
Pięcioro lekkoatletów i lekko-

atletek z BOSiR Barcin wystartowało 
w Mistrzostwach województwa 
kujawsko-pomorskiego L Z S  w 
biegach przełajowych. W sobotę, 21 
listopada 2020 roku, w Białych 
Błotach odbyły się Mistrzostwa 
województwa kujawsko-pomor-
skiego w biegach przełajowych pionu 
LZS. W zawodach wystartowała 5-
osobowa reprezentacja Barcińskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji z Barcina. 
Zawodnicy i zawodniczki pokazali się 
z bardzo dobrej strony zdobywając 3 
złote i 1 srebrny medal.
• Wiktor Czyżewski – złoty 
medal na dystansie 400m (rocznik 
2011)
• Olga Jankowska – złoty 
medal na dystansie 800m (rocznik 
2009)
• Kinga Popielarz – srebrny 
medal na dystansie 800m (rocznik 
2009)
• Aleksander Grześkowiak – 
złoty medal na dystansie 800m 
(rocznik 2008)
• Natalia Jordanowska – 5. 
miejsce na dystansie 1600m (rocznik 
2006).

Tańszy prąd dzięki Bydgoskiej 
Grupie Zakupowej 

Bydgoszcz z miejskimi spółkami i 
jednostkami organizacyjnymi oraz 
Gminą Barcin i innymi gminami 
podpisała korzystną umowę na 
dostawę energii w przyszłym roku. W 
2021 roku podmioty skupione w 
Bydgosk ie j  Grupie  Zakupowej 
ograniczą wysokie koszty energii 
elektrycznej i zapłacą niemal 40% 
mniej niż standardowe ceny. Przy-
niesie to oszczędności w wysokości 
9,5 mln złotych przy zakupie energii 
do oświetlenia budynków, ulic i 
placów oraz funkcjonowania sygna-
lizacji świetlnych. Dostawcą energii 
będzie spółka Enea. W Gminie Barcin 
szacunkowo zużywającej 1 864,54 
MWh przetarg w ramach BGZ przy-
niesie oszczędności względem cen w 

2020 roku w wysokości 166 558,84 zł 
(26,05%), a w 2021 roku względem 
standardowego cennika w kwocie 
425 555,86 zł (39,96%). Bydgoska 
Grupa Zakupowa powstała w 2013 
roku na potrzeby zakupu energii. 
BGZ tworzą Bydgoszcz, Powiat 
Bydgoski, gminy Białe Błota, Barcin, 
Kcynia, Dobrcz, Koronowo, Dąbrowa 
Chełmińska , Solec Kujawski i Unisław 

oraz Błót.Uniwersytet Kazimierza 
Wielkiego i Akademia Muzyczna w 
Bydgoszczy, komunalne spółki i 
jednostki organizacyjne, takie jak 
ADM, Tramwaj Fordon, BOS, BCS, 
BTBS, LPKiW, ZDMiKP, ZWiUK z 
Białych 
Zamówienie Bydgoskiej Grupy 
Zakupowej w liczbach:

 - szacunkowe zużycie energii w 
ramach BGZ (01.2021 – 12.2021) – 
ponad 45 tysięcy M Wh (mega-
watogodzin)
 - liczba punktów odbioru energii w 
BGZ – 2.138
 - liczba podmiotów tworzących BGZ 
– 20
 - wartość umowy – 15.839.939 zł

Jarosław Drozdowski
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